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§ 63
Information om risk för negativ avvikelse från socialnämndens budget (KS 
2021.102)
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att
 
Kommunstyrelsen noterar informationen och uppmanar socialnämnden att vidta åtgärder för 
att bedriva verksamheten inom beslutad budgetram.
 
Reservationer
Jerri Bergström (S) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

Ärendebeskrivning
Socialnämndens ordförande har den 2021-03-17 erhållit information från socialchef om en 
negativ avvikelse från driftbudget med ett prognosticerat underskott om 4,0 miljoner kronor 
för helåret 2021. Nämnden informerar om att ordinarie verksamheter förväntas ge ett resultat i 
balans medan nettokostnaderna för covid-19 beräknas bli 4,0 miljoner kronor högre än 
budgeterat.
I enlighet med kapitel 6.7.2 i ”Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamheter” beslutad av kommunfullmäktige 2020-12-07, är nämnd skyldig att vidta 
åtgärder så snart avvikelse i ekonomi eller verksamhet befaras eller har konstaterats så att 
beslutad budget och verksamhetsomfattning kan hållas. Nämnden förväntas redovisa vidtagna 
och planerade åtgärder till kommunstyrelsen samt återkommande redovisa uppföljningar av 
dessa åtgärder. 
Kommunledningskontoret betonar vikten av att nämnden vidtar, planerar och redovisar 
korrigerande åtgärder för att upprätthålla hela driftbudgeten i balans.

Yrkanden
Jerri Bergström (S) yrkar att kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att kommunstyrelsen 
noterar informationen och föreslår kommunfullmäktige att utöka socialnämndens driftram 
med 4 miljoner.

Ordförande, Parisa Liljestrand (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag.
 
Beslutsgång
Ordförande, Parisa Liljestrand (M), ställer Jerri Bergströms (S) yrkande mot sitt eget yrkande. 
Ordförande finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Parisa Liljestrands (M) 
yrkande.
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Tjänsteskrivelse

Information om risk för negativ 
avvikelse från socialnämndens budget

Förslag till beslut
Kommunstyrelsen noterar informationen och uppmanar socialnämnden att vidta 
åtgärder för att bedriva verksamheten inom beslutad budgetram.

Sammanfattning av ärendet
Socialnämndens ordförande har den 2021-03-17 erhållit information från socialchef 
om en negativ avvikelse från driftbudget med ett prognosticerat underskott om 
4,0 miljoner kronor för helåret 2021. Nämnden informerar om att ordinarie 
verksamheter förväntas ge ett resultat i balans medan nettokostnaderna för covid-19 
beräknas bli 4,0 miljoner kronor högre än budgeterat.

I enlighet med kapitel 6.7.2 i ”Policy för styrning och uppföljning av ekonomi och 
verksamheter” beslutad av kommunfullmäktige 2020-12-07, är nämnd skyldig att 
vidta åtgärder så snart avvikelse i ekonomi eller verksamhet befaras eller har 
konstaterats så att beslutad budget och verksamhetsomfattning kan hållas. Nämnden 
förväntas redovisa vidtagna och planerade åtgärder till kommunstyrelsen samt 
återkommande redovisa uppföljningar av dessa åtgärder.  

Kommunledningskontoret betonar vikten av att nämnden vidtar, planerar och 
redovisar korrigerande åtgärder för att upprätthålla hela driftbudgeten i balans.

Konsekvenser för barn
Förslaget till beslut berör inte barn/unga. Att inhämta synpunkter gällande 
barn/ungdomsperspektivet bedöms inte vara relevant i detta sammanhang.

Handlingar
1. Tjänsteskrivelse, Information om risk för negativ avvikelse från 

socialnämndens budget
2. Skrivelse, Information om risk för negativ avvikelse från socialnämndens 

budget, 2021-03-17

Annika Hellberg Tommy Borell
Ekonomichef Chefscontroller
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